
PARROT MKi9200 

 Kompletný systém zameraný na telefonovanie a počúvanie hudby vo vozidle 
Parrot MKi9200 je Bluetooth hands-free systém s 2.4“ farebným 
TFT displejom s vysokým rozlíšením. Bezkáblové diaľkové ovládanie 
je možné umiestniť na volant, alebo na prístrojovú dosku a je možné ním 
ovládať všetky funkcie MKi9200. Okrem klasických tel. funkcií ako sú: 
uskutočnenie/prijatie/ukončenie/odmietnutie hovoru, sa Parrot MKi9200 pýši 
rozšírenými tel. funkciami - automatická synchronizácia telefónneho zoznamu, 
hlasové rozpoznávanie nezávisle od užívateľa, pri ktorom nie je potrebné žiadne 
nastavovanie, ďalej hlasová syntéza mien v tel. zozname, manažment kontaktov 
(až 2000 na jeden telefón), zoznam hovorov a iné. Farebný displej zobrazuje 
výber hudby, identifikáciu volajúceho (číslo a obrázok). Hlasové príkazy pre  
menu a tel. zoznam pre jednoduchšie, intuitívne ovládanie.  

Počúvajte digitálnu hudbu v aute 

Parrot MKi9200 je taktiež určený na  
prehrávanie hudby. Pomocou špecifických  
káblov je kompatibilný so všetkými hudobnými 
zariadeniami ako: iPod/iPhone, USB, Bluetooth 
stereo (A2DP) mobilné telefóny, MP3  
prehrávače a iné analógové prehrávače.  
Parrot MKi9200 má aj SDHC čítačku SD  
kariet umiestnenú na displeji. MKi9200  
zobrazuje plný playlist s názvom interpreta  
a skladby a taktiež aj farebný obal albumu, a 
k je k dispozícii na iPod-e, iPhon-e alebo USB 
pamäťovom zariadení. Hudba sa prehráva cez 
všetky reproduktory vozidla, dávajúc posádke  
vozidla neobyčajnú kvalitu zvuku, dych  
vyrážajúci virtuálny SuperBass a sound 
Spatializer efekty.  
 

Dvojitý mikrofón pre 
kryštálovo čisté hovory 
Pre zaručenie optimálnej audio kvality  
počas hovoru, kombinuje Parrot MKi9200 
technológiu dvojitého mikrofónu s novým 
softvérom spracovania signálu (DSP-3), 
ktorý eliminuje hluk z okolia a z pozadia, 
ako aj hluk vo vozidle. Pre maximálnu 
kvalitu zvuku je konverzácia reprodukovaná 
cez reproduktory vozidla. 
Parrot MKi9200 Bluetooth hands-free 
systém je kompatibilný so všetkými  
značkami vozidiel a mobilných telefónov. 

 

Vytvorené pre iPod 
spolupracuje s iPhone 
Pre uskutočnenie hands-free hovoru 
z iPhonu aktivujte Bluetooth spojenie 
so súpravou a synchronizujte tel. zoznam.  
Ak chcete počúvať hudbu z iPhonu, alebo  
iPodu jednoducho pripojte kábel. Playlist  
sprístupnite bezkáblovým diaľkovým ovládačom.  
Počas počúvania hudby môžete samozrejme 
stále uskutočňovať hands-free hovory Bluetooth  
mobilným telefónom. Pri tel. hovore sa hudba  
automaticky stíši a po ukončení hovoru sa vráti 
späť do pôvodného stavu.      

 



 

Moderný Bluetooth 

hands-free 

hudobný systém 

pre mobilné telefóny 
pre PDA, smartphone 
pre MP3 prehrávače 
pre USB 
pre analógové hudobné prehrávače 

Bezdrôtová technológia 

Bluetooth 
Technológia Bluetooth  umožňuje  
odosielanie hlasu a dát cez  
krátke rádiové spojenie. Spája  
široké rozpätie elektronickej  
výbavy bez ďalších prídavných 
káblov, ďalej rozširuje komunikačné 
možnosti pre mobilné telefóny a 
množstvo iných zariadení.  

  

Technické špecifikácie 

Parrot MKi9200 
Moderný Bluetooth hands-free 
hudobný systém 

Technická špecifikácia 
- Odnímateľný 2,4” TFT farebný displej, 
zobrazuje playlist, obaly albumov 

- Externý dvojitý mikrofón 
- Bezdrôtové RF diaľkové ovládanie so 6 

tlačidlami 
- Automatická synchronizácia tel. zoznamu 
- Uskutočnenie/prijatie/ukončenie/zrušenie 
- Identifikácia volajúceho (meno a číslo) 

Tel. zoznam, informácie o telefóne 
- Nastavenia: hlasitosť, hlasové menu, 

voliteľné ...  
- Audio: DSP, plne obojsmerné, rozšírená 

redukcia hluku, rušenie ozveny 
- Hudba: káble pre iPod/iPhone, USB 

kábel pre MP3 prehrávače, audio prehrávanie 
z akéhokoľvek Bluetooth Stereo (A2DP) 
zdroja, Line-In a Line-Out, čítačka SD kariet 
na jednotke displeja 

- Digitálny 20 W stereo audio zosilňovač  
- Automatické stíšenie auto sterea 

počas hovoru a prehrávania 
hudby 

- Prehrávanie konverzácie a hudby na 
reproduktoroch vozidla 

- Počet kontaktov: do 8000 spolu 
(dynamická pamäť) 

- Hlasové rozpoznanie nezávisle 
od užívateľa, hlasová syntéza telefónneho 
zoznamu (Text To Speech číta 
mená) 

Bluetooth 
Bluetooth v2.0+EDR 
Bluetooth profily: HFP, HSP, OPP, 
PBAP, A2DP, AVRCP, SYNC (IRMC) 
Podporované profily: Sync-ML, Synchro AT, 
Synchro Nokia 
Párovanie: max. 10 telefónov 

Rozmery a hmotnosť 
Displej: 
72 x 57 x 12 mm  
38 g  
Diaľkové ovládanie 
52 x 36 x 26 mm  
14 g 
Box: 
136 x 64 x 22 mm  
119 g 
Životnosť batérie: 1 rok 
Aktualizácia softvéru  cez USB 
100% Bluetooth, kompatibilný 
so všetkými Bluetooth mobilnými  
telefónmi na trhu 

Obsah balenia 
1 farebný TFT 2.4” displej 
1 diaľkové ovládanie so 6 tlačidlami 
1 externý dvojitý mikrofón 
1 univerzálna stišovacia skrinka Parrot  

s iPod/iPhone & USB káblami 
1 montážna sada pre diaľkové ovládanie  

na volant 
1 montážna sada na prístrojovú dosku pre displej 
1 kábel na displej 
1 stišovací kábel s ISO konektormi 
1 sada doplnkov 
1 návod na použitie 
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